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Agenda
Bijlagen:

Lief en leed

Training vanuit het CJG;
versterkt het zelfvertrouwen,
Zoals in de startbrief van dit schooljaar aangegeven, zouden we u op
ondersteunt bij het angsten de
een later moment informeren over ‘lief en leed’ in gezinnen.
Eind van de zomervakantie bereikte ons het bericht over Jort Evers uit baas worden en zorgt voor
algehele verbeterde emotionele
groep 1a. Jort is in de zomervakantie meerdere malen in diverse
veerkracht.
ziekenhuizen geweest voor onderzoeken. Tot nu toe kunnen we
namens de ouders zeggen dat het gaat om een soort ontsteking/
cyste in zijn bovenbeen/heup. Deze cyste kan gaan woekeren en
schade toebrengen aan de plek in het lichaam waar het zit. Er is nog
Beslisboom bij
weinig over de ziekte bekend, want het komt maar bij zo’n 15
verkoudheidsklachten kinderen
kinderen per jaar voor in Nederland. Voor nu is het vooral afwachten
0-6 jaar en kinderen 7-12 jaar.
wat de cyste doet en hoe de breuk in de heup herstelt. Het kan nog
wel maanden tot een paar jaar duren voordat ouders definitief weten
hoe het zich ontwikkelt. Al met al dus een zorgelijke situatie, waarin
het gezin Evers een lange adem zal moeten hebben, voordat ze weten Sportservice: meiden in
beweging voor groep 7 en 8
of het goed komt. Wij wensen hen hierbij sterkte en Gods nabijheid
toe!
Meegegeven:
Er was ook blijdschap in gezinnen, vanwege de geboorte van een lief,
klein broertje of zusje. In het gezin van Jurrie-Martijn en Jantine de
Wilde is Maxime geboren, een broertje voor Rosalie en Jurian. In het
gezin van Olaf en Eveline Lagerweij is Kiki geboren, een zusje voor
Reminder m.b.t. fiets
Nino en Dex. Van harte gefeliciteerd en veel geluk gewenst!
Graag medewerking om waar
mogelijk uw kind(eren) en
Communicatielijnen Triangel
uzelf met de fiets naar school
te komen. Alvast dank voor uw
Wanneer u vragen hebt over uw kind, dan bent u bij de leerkracht
medewerking!
aan het juiste adres. Mocht de vraag betrekking hebben op de zorg
voor uw kind, dan zal de leerkracht intern overleggen met de intern
begeleider. Dit is voor groep 1/2 Gerdiene Schreuder, groep 3 t/m 6
RIVM adviseert 1 1/2 meter
Henriette Kas en groep 7/8 Elsemarie van Asselt.
afstand te houden van
Wanneer een vraag betrekking heeft op de organisatie of u komt er
elkaar bij brengen en halen
met de leerkracht niet uit, dan neemt u contact op met de bouw
van uw kind(eren), graag hier
coördinator. Dit is voor de onderbouw Margriet van Hierden en voor
allemaal rekening mee houden,
de bovenbouw Else Jonkman.
waarvoor dank!
Namens een aantal bezorgde
Ziekmeldingen per mail mogen rechtstreeks naar de betreffende
ouders en team Triangel
collega gestuurd worden.
E-mail adres van de collega is: ………(voornaam)@cnsdetriangellunteren.nl
Beslisboom neusverkouden kind
Een aantal ouders/verzorgers zullen deze beslisboom wellicht al
ontvangen hebben via het kinderdagverblijf/BSO. Omdat wij merken
dat sommige ouders het lastig vinden om te besluiten wanneer ze hun
kind of broertje/zusje van een kind met verkoudheidsklachten nu wel/
niet naar school mogen sturen, ontvangt u nu ook via ons dit handige
hulpmiddel.
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Kampmarkt groep 8 woensdagmorgen 16 september
Woensdagmorgen 16 september gaat groep 8 op het plein een soort rommelmarktje houden met
tevens verkoop van verpakte lekkernijen. De opbrengst is voor een extraatje op kamp en voor het
goede doel:)
Alle kinderen mogen wat kleingeld meenemen en op het plein komen kijken.
Ouders van de kinderen van groep 1 t/m 4 zijn hierbij welkom. U begrijpt ongetwijfeld dat u zich wel
dient te houden aan de RIVM voorschriften; 1,5 meter afstand houden t.o.v. andere volwassenen.
Rooster kampmarkt woensdag 16 september
Groep 1/2 a

8.40-9.00

Groep 1/2 b

9.00-9.20

Groep 1/2 c

9.20-9.40

Groep 3a

9.40-10.00

Groep 3b

9.40-10.00

Groep 4a

10.00-10.20

Groep 4b

10.00-10.20

Groep 5, 6a, 6b en 7 zijn hierna zonder ouders welkom!
Vriendelijke groeten,
Namens de kids van groep 8
Else Jonkman en Wille Wildeman.

Wecycle en sparen van doppen
Bij de entree staan twee dozen voor sparen van klein elektrische apparaten. Van thuis, via familie en/
of vrienden kunt u dit de komende weken inleveren op school.
Ook gaan we verder met het sparen van plastic doppen, deze kunnen in de ton bij de ingang worden
ingeleverd (niet in plastic zakjes). Het doel van deze actie is om extra geld bij elkaar te krijgen voor de
opleiding van assistentiehonden.

